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Familjen bodde vid Bärsta till 1935. De bodde också 2 månader vid Valinge.  

Fröken i Bärsta skola var fröken Möller. I mellanskolan, två klasser i samma sal, Fröken 

Bratt. I Storskolan Bror Bergner och i Fortsättningsskolan Sundelin. Gösta slutade 1934, gick 

och läste (konfirmation) 1934-35. De gick fram den 18 och 19 maj 1935, Det var 44 

konfirmander som han minns men är bara 43 på kortet. 

Kyrkoherde var J.Gondrét, som inom parentes hade en manlig betjänt. Han läste med pojkar 

och flickor var för sig. Därefter kom Erik Esking. 

 

Mitt emot utfarten från Harstavägen låg ett hus ca 75 m ut på gärdet. Det hette Rosenlund och 

där bodde Kusk-Erik Gustavssons far, kusken kallad. Han gick klädd i benlindor och 

skinnkläder med chaufförsmössa. Han skjutsade folk, som droska ungefär, i en vagn. Huset 

Rosenlund köptes av Göstas far 1935 och han använde timret till att bygga till Enstugan som 

familjen bodde i, på vägen ner mot Bärstabadet 1938. Man tog sen bort grunden av Rosenlund 

och en skylt sattes upp i vägdiket med hänvisning var stugan legat. Skylten finns nu inte kvar 

längre.  

Kusk-Erik Gustavsson själv bodde i Rogstatorp och hade ett par hästar och körde med. 

I Rogstatorp, röd villa, var det 4 familjer som bodde. Kalle Forsmans föräldrar; Gustav 

Hagberg, brunnsborrare, med dotter; Edvin Eriksson med familj (Berndt Erikssons far). 

Gösta var anställd vid Stigtomta Åkeri, vilket hade två bilar, en för grovkörslor och en för 

långtrad. Innehavare var Hjalmar Eriksson. 

Hagbergs var två bröder, Gustav och Klas och hade varsin firma. Gösta berättar hur han fick 

åka till Hagbergs och hämta stubb-brytare mm och lasta på och sen skjutsa 4 gubbar (de satt i 

knä på varandra i hytten) till ett jobb och lämna av. Sen åter och hämta om några dar när de 

var färdiga. Då hade han ett lass grus med och fyllde runt stämpen som sen togs upp. Lasta på 

brytaren och gubbar och åka hem igen.  


